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Novos prazos PEDEPE 2018-2019: Períodos análise e correção de  
candidaturas e reclamação 

 

A CNIS alerta as associadas que submeteram candidaturas à Compensação 

do Diferencial Remuneratório dos Educadores de Infância da Rede Solidária, 

da Educação Pré-Escolar – Ano Letivo 2018-2019, que já se encontra a decor-

rer a fase de análise e correção, estando o IGeFE a notificar as Instituições 

cujas candidaturas se encontram em situação inválida por motivos de au-

sências incorretas. As instituições devem aceder à plataforma, proceder às 

correções e voltar a submeter as candidaturas. 

Todas as Instituições que tenham candidaturas submetidas e pretendam fazer 

alterações ou correções deverão contactar o IGeFE, através do e-mail candi-

daturas@igefe.mec.pt, solicitando a libertação das mesmas. Reforçamos que 

após as correções, as candidaturas terão de ser novamente submetidas. 

Os novos prazos são: 

 Até 12 de junho 2020 - Análise e correção; 

 Entre 15 e 30 de junho – Reclamação. 

 
 
 
                           

SESSÃO para a resposta social Centro Atividades Ocupacionais (CAO) 
 
   

   Dia: 4 de junho, pelas 15h00- 17h30 

   Inscrições aqui 

   Formadora: Enf.ª Raquel Vieira 

 

Decreto-Lei nº 22 de 16 de maio 

Artigo 13.º-B 

 [...] 
1 - É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nos 

espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nos serviços e edi-
fícios de atendimento ao público e nos estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários 
docentes e não docentes e pelos alunos maiores de 10 anos. 
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Assembleia da República  
 
Lei n.º 16/2020 - Diário da República n.º 
105/2020, Série I de 2020-05-29 
Altera as medidas excecionais e temporárias de 
resposta à pandemia da doença COVID-19, proce-
dendo à quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 
de março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 
10 de abril, e à décima segunda alteração ao De-
creto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei n.º 17/2020 - Diário da República n.º 
105/2020, Série I de 2020-05-29134762424 
Altera o regime excecional para as situações de 
mora no pagamento da renda devida nos termos de 
contratos de arrendamento urbano habitacional e 
não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-
19, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 4-
C/2020, de 6 de abril 
 
Lei n.º 18/2020 - Diário da República n.º 
105/2020, Série I de 2020-05-29134762425 
Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias 
no contexto da atual crise de saúde pública, proce-
dendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de 
abril, que estabelece regimes excecionais e temporá-
rios de resposta à epidemia SARS-CoV-2 

 

 

Prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade Social 
 
Estão abertas as candidaturas à 8ª Edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto. As candidaturas decor-
rem até dia 15 de julho.  
Saiba mais aqui. 
 
 
 
 
 
 
 
UDIPSS-SANTARÉM 
 
Dia: 6 de junho  I    Eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2020-2023  I                    

Convocatória aqui 
                                 O ato eleitoral decorrerá das 11h45 às 12h45 
                               

Assembleia Geral ordinária para aprovação do Relatório e         
Contas de 2019 

                                 Convocatória aqui 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762423/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762423/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131338919/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762424/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762424/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193441/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193441/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762425/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762425/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131338917/details/normal?l=1
https://premiomariajosenogueirapinto.pt/candidaturas
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:29b78abc-52e2-4c36-8903-fc6d48f36445#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:29b78abc-52e2-4c36-8903-fc6d48f36445#pageNum=2
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Sessão do “Café Memória Fica em Casa” e vai funcionar à distância! 
 
Dia: 30 maio, às 11h00 
O tema da Sessão será "Quem conta um conto...", com a participação de Susana 
Coelho, pessoa que gosta de contar histórias! 
Toda a informação aqui 
 
 

 
 
UNITATE – Associação de Desenvolvimento da 
Economia Social 
 
Workshop Online "Gestão e Avaliação de De-
sempenho em IPSS" 
 
Dia: 3 de junho, entre as 14:00h e as 18:00h, via 
zoom 
Este workshop online visa dotar os quadros  das 
instituições sociais de conhecimento teórico e 
prático sobre como a Avaliação de Desempenho 
pode constituir uma mais-valia para incrementar 
os padrões de desempenho das IPSS tendo como 
ponto de partida os respetivos Planos Estratégi-
cos e as Políticas/Práticas de Gestão que lhes 
são específicas. 
 
Inscrições através do link. 
 
 
 

Evento organizado pela APCC foi adiado para 
2021 
“Coimbra a brincar”: dia internacional do brin-
car vai ser celebrado no facebook 
 
A próxima edição do “Coimbra a Brincar” foi adi-
ada para 2021, mas a celebração do Dia Interna-
cional do Brincar – que levou à criação daquele 
evento organizado pela Associação de Paralisia 
Cerebral de Coimbra (APCC) com diversos par-
ceiros da região – não vai deixar de ser feita este 
ano. 
Assim, no próximo dia 28 de maio, a página de 
Facebook do “Coimbra a Brincar” (www.face-
book.com/CoimbraaBrincar)  vai ser um ponto de 
encontro para todos os que não querem deixar de 
brincar, com a partilha de desafios, histórias, ex-
periências e outras atividades, tanto em direto e à 
distância, como através de vídeos gravados pre-
viamente. 

 
 
 

 

Apesar do reforço dos acordos de cooperação, 
Governo ainda paga valores antigos às IPSS  

A informação foi avançada pelo presidente da 

Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade (CNIS), Lino Maia, à saída de 

uma reunião ... 

 

Instituições sociais querem apoios do Estado 
para reforçar apoio domiciliário  
Segundo o presidente da Confederação Nacio-
nal das Instituições de Solidariedade (CNIS), 
padre Lino Maia, ao setor social devem-se “mui-
tos dos 

http://www.apoio.pt/noticia.aspx?id=47&t=CAFE_MEMORIA_-_MAIO
https://unitate.typeform.com/to/j6nCVQ
https://www.apc-coimbra.org.pt/
https://www.apc-coimbra.org.pt/
http://www.facebook.com/CoimbraaBrincar
http://www.facebook.com/CoimbraaBrincar
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://eco.sapo.pt/2020/05/27/apesar-do-reforco-dos-acordos-de-cooperacao-governo-ainda-paga-valores-antigos-as-ipss/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIxNDg0NzA5MTE0MzE2MDg5OTEyGTY0MmRmNjE2MmVlNDA4OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNF47yGsZRHthJxqYLj_jYIbvpSRqA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://eco.sapo.pt/2020/05/27/apesar-do-reforco-dos-acordos-de-cooperacao-governo-ainda-paga-valores-antigos-as-ipss/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIxNDg0NzA5MTE0MzE2MDg5OTEyGTY0MmRmNjE2MmVlNDA4OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNF47yGsZRHthJxqYLj_jYIbvpSRqA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://observador.pt/2020/05/27/instituicoes-sociais-querem-apoios-do-estado-para-reforcar-apoio-domiciliario/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTk2ODc2OTA1OTQwNDA4ODQzODIZMzc0ZGYyM2ExMTAzZGEyMTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGJdAMhO4TPSJrCXBfDpi4v5uig1Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://observador.pt/2020/05/27/instituicoes-sociais-querem-apoios-do-estado-para-reforcar-apoio-domiciliario/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTk2ODc2OTA1OTQwNDA4ODQzODIZMzc0ZGYyM2ExMTAzZGEyMTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGJdAMhO4TPSJrCXBfDpi4v5uig1Q


    

 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 

Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt 4 

NOTÍCIAS À SEXTA 

29.05.2020 

.2019 

 

.2019 

 
 

 

C o v i d – 1 9 :  W e b i n a r  “ P r o t e g e r  C r i a n ç a s  e m  C a s a  e  
n a R u a ”   
 
No Dia Mundial da Criança, 1 de junho de 2020, a Comissão Nacional 
de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, irá re-
alizar um Webinar sobre o tema: “COVID–19: proteger crianças em 
casa e na rua”, pelas 15:00h através do seguintes canais: 
Assista em direto: 
https://www.youtube.com/channel/UCOeBVyC2BnfNHqGtGNtGZdg 
ou https://www.facebook.com/CNPDPCJ/live 
Poderá colocar questões a partir de agora em: 
https://forms.gle/dUUnZBYC3Dn6A3SSA 

Saúde Mental em Tempos 
de pandemia Covid-19  
 
A COVID-19 está a ter im-
pacto na saúde mental e no 
bem-estar das pessoas. A co-
laboração de todos é impor-
tante. Participe. 
 
Saiba mais 

 

Lino Maia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 DIVERSOS 
 

https://www.youtube.com/channel/UCOeBVyC2BnfNHqGtGNtGZdg
https://www.facebook.com/CNPDPCJ/live
https://forms.gle/dUUnZBYC3Dn6A3SSA
https://sm-covid19.pt/#mais

